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Förfrågningsunderlag för ackreditering och avtal för
Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande år 2017 –
förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar i
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-23 i Förfrågningsunderlag för
Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne år 2017.
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i
Hälsoval Skåne gällande år 2017 bör läsas i sin helhet för att de beslutade
förändringarna ska kunna förstås. Redaktionella förändringar tydliggörs inte i
förtydligandet.
I enlighet med vad som anges i Förfrågningsunderlag för Ackreditering och
Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande år 2016 i kapitel 3 § 5 äger
Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i
Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval
Skåne år 2017 samt de ekonomiska förutsättningarna. Om Leverantören inte
accepterar de nya villkoren, ska Leverantören inom sextio (60) dagar skriftligen
meddela Uppdragsgivaren att denne inte accepterar de ändrade villkoren. Om
sådant meddelande inte mottagits av Uppdragsgivaren inom den angivna
tidsfristen blir Leverantören bunden av de nya villkoren.
Avsnitt 1
Inga förändringar.
Avsnitt 2
Inga förändringar.
Avsnitt 3
§ 5.1 Om Leverantören inte accepterar ändring i Avtalet, 60-dagarsfristen för
accepterande av nya villkor har ändrats till trettio (30) dagar från det datum
Uppdragsgivaren avsände ändringsmeddelande.
§ 9 Förtida Upphörande, 60-dagarsfristen ändrad till trettio (30) dagar. Avtalets
uppsägningstid vid icke accepterande av nya villkor har ändrats till sex (6) månader
istället för tolv (12) månader. Vid förtida upphörande för Leverantör, enligt ovan,
kan ny ansökan först prövas när innevarande avtal upphör att gälla.
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Avsnitt 4
Några nya definitioner har tillkommit och några har förtydligats.
Avsnitt 5
Texten i avsnittet är reviderad. Nytt i inledningen: Verksamheter inom Region
Skåne ska sträva efter att leva upp till Region Skånes funktionshinderspolitiska
program ”Allas delaktighet i samhället”.
Ny text om att Leverantören ska informera patienten om att vårdåtagandet sker inom
ramen för vårdval Psykoterapi.
5.1 Allmänt om uppdraget
Ny text: Verksamheten ska vara lokaliserad inom Region Skåne.
5.2 Målgrupper
Förtydligande text gällande lindrig och medelsvår depression samt förtydligande
om psykoterapibehandling gällande patienter inom specialistvård psykiatri.
5.3 Uppdragets utförande
Ny text. Patientlag.
Ny text: För att få kontinuitet och trygghet för patienten och att vården ska finnas
nära medborgaren bör verksamheten inom vårdval Psykoterapi bedrivas i den
omfattning att patienten får god tillgänglighet till sin vård och behandling.
5.3.1 Remitterande instans
Förtydligande text avseende vårdcentralens ställningstagande innan remiss skrivs
till vårdval Psykoterapi.
5.3.2 Remissvar
Förtydligande text avseende på vilket sätt Leverantören handhar remissvaret till
remitterande vårdcentral.
5.3.3 Vårdinnehåll och behandlingsstruktur
Förtydligande text: Uppföljningen ingår som en del av behandlingen och inkluderas
därmed i antalet besök, detta gäller både kort och lång behandlingsform.
Uppföljningen syftar till att förebygga återfall.
Förtydligande text: för att uppföljningen är en del av behandlingen vilket innebär
att Patienter som fått behandling inom ramen för detta Avtal kan få ny behandling
tidigast tolv (12) månader efter uppföljning.
Förtydligande text: För att få kompabilitet till gällande system för registrering ska
de första ett till fem (1 till 5) besöken vara bedömningssamtal för såväl kort som
lång behandling.
Leverantören är skyldig att bevara valblanketten, Patientens val, i original i tio (10)
år. Uppdragsgivaren har rätt att på begäran få del av samtliga Leverantörens
valblanketter.
5.3.4 Registrering
Förtydligande text att leverantören ska registrera remiss i av uppdragsgivaren
anvisade system direkt efter att remiss inkommit, då vårdåtagande startar.
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5.4.2 Behandlares kompetens
Ny text: För att få kontinuitet och trygghet för patienten och att vården ska finnas
nära medborgaren bör verksamheten inom vårdvalet bedrivas i den omfattning att
patienten får god tillgänglighet till sin vård och behandling.
5.5 Underleverantörer
Ny text avseende att leverantören kan bedriva verksamhet vid filial.
5.6.1 Hälsoinriktat arbetssätt
Förtydligande text kring att stöd avseende levnadsvanor.
5.6.6 e-Hälsa
Förtydligande text att mobila lösningar gäller uppföljning inom vårdval
Psykoterapi.
5.6.7 Vardag och kris, höjd beredskap och smittskydd
Ny text: för att förhindra vårdskador och smittspridning är att samtliga vårdlokaler
ska vara utformade och inredda så att en god hygienisk standard kan tillgodoses.
5.8 Uppföljning år 2017
Ny text: Om Leverantören inte uppfyller detta krav har Uppdragsgivaren rätt att
säga upp avtalet. Vid avslut kvarstår Leverantörens ansvar att slutföra
behandling och uppföljning för pågående vårdåtaganden.
Ny text: Planerade uppföljningar kommer att genomföras.
5.8.1 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
Ny text: hänvisa patienten till vårdcentralen för råd och stöd i att förbättra sina
levnadsvanor.
5.10 Uppsägning av avtal
Ny text avseende upphörande av verksamhet och omhändertagande av patient
journaler.
Avsnitt 6
6.2.2 avsnittet är avsedd för listade medborgare gällande hälsoval Skåne och gäller
ej för verksamhet för psykoterapi. Ändring av arkivering av valblanketter från sex
(6) år till tio (10) år.
Avsnitt 7
7.7 Miljö: Om Leverantören köper varor utanför Region Skånes varuleverantör ska
dessa leverantörer minst uppfylla samma eller högre krav än de Region Skåne
ställer på sin upphandlade varuleverantör.
7.8.1 Basinformation
Ny text: Enheten ska tillhandahålla utskrift av webbaserat material.
7.8.3 Information på 1177.se
Ny text: ändrat till 1177.se istället för Vårdguiden, Mina Vårdkontakter ändrat till
1177 Vårdguidens e-tjänster mm.
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7.8.3.1 1177 Vårdguidens e-tjänster
3. Tidbok online (införandet fortsätter under 2017 och kommer att ersätta övriga
tidbokstjänster). – tillämplig för enheter med PMO.
7.10 IT-tjänster
Förtydligande: vissa delar reviderade.
7.10.4.1 Leverantör utan direkt anslutning till Region Skånes interna nätverk (RSNet)
Förklarande text gällande prestandakrav
7.10.5 Priser för IT-stöd: revideras inför 2017.

7.12 Hantering av vårddokumentation och arkivering
Länk tillagd
Avsnitt 8
Ingen uppräkning har skett från 2016 till 2017.
Avsnitt 9
Avsnitt 9 är en referenslista som innehåller länkar till refererade delar i hela
Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval
Skåne år 2017. Nya länkar tillagda.
I tjänsten
Carola Teirfolk
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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